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Proces gromadzenia danych niezbędnych do
ustalenia taryfy świadczeń – podstawa prawna

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1938
z późn. zm.),
• Zarządzenie Nr 70/2017 Prezesa Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie
gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki
zdrowotnej od świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych – założenia
• Minister Zdrowia oraz Agencją są uprawnieni do gromadzenia
danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz mają prawo
do przetwarzania danych określonych w art. 31 lc ust. 2 ustawy
• Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, w
terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym niż 14 dni
od dnia doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie
danych,
zapewniając
najwyższą
jakość
i
kompletność
udostępnionych danych,
• Prezes AOTMiT publikuje raport w sprawie ustalenia taryfy
świadczeń, do którego można zgłaszać uwagi
• Prezes AOTMiT przesyła projekt obwieszczenia w sprawie taryfy
świadczeń przed publikacją do MZ, który zatwierdza albo zmienia
taryfę świadczeń, na podstawie innych danych

Nowelizacja - założenia
• Określoną przez Prezesa Agencji taryfę świadczeń wprowadza się
do stosowania nie później niż przed upływem 4 miesięcy od dnia
opublikowania
• Przy porównaniu ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej uwzględnia się
także czy świadczeniodawca przekazał Agencji w terminie dane, o
których mowa w art. 31lc ust. 2 ustaw.

Procedura występowania
udostępnienie danych

z

wnioskiem

1. Ogłoszenie o możliwości udostępnienia danych na stronie
internetowej Agencji wraz z projektem dokumentów
2. Różnorodne kanały przekazania informacji:
strony AOTMiT, MZ, NFZ,

kontakt bezpośredni
3. Umożliwienie zgłaszania deklaracji przekazania danych
świadczeniodawców
4. Występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych
5. Przyjęcie danych
6. Monitorowanie wolumenu przekazanych danych
7. Podsumowanie współpracy

o

Tryb Wnioskowy

• Agencja występuje z wnioskiem do Podmiotu o udostępnienie
danych
• Wraz z Wnioskiem wysyłane są dwa Oświadczenia: Podmiotu i
Wnioskodawcy
• Świadczeniodawca odsyła podpisane Oświadczenie Podmiotu
• Udostępnienie danych

• AOTMiT przekazuje potwierdzenie udostępnienia w terminie
wnioskowanych danych

Terminy
• do 23.04.2018 r. - odesłanie podpisanego Oświadczenia Podmiotu

• do 23.04.2018 r. - wprowadzić na danych-kosztowych LISTĘ OPK do
zatwierdzenia przez WT
• Podmioty przygotowujące dane z hospitalizacji po zalogowaniu się i
zmianie hasła do kanału dostępowego FTP, wysyłają informacje na
adres dws@aotm.gov.pl o przekazanie listy wylosowanych
świadczeniobiorców.
• Przygotowanie i udostępnienie danych:
przez aplikację https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl
do 30.05.2018 r. danych finansowo-księgowych (FK)
do 29.06.2018 r. danych o cenach procedur medycznych (CP)
do 29.06.2018 r. danych medyczno-kosztowych (DSZ)
do 29.06.2018 r. fakultatywne przekazanie własnej kalkulacji
kosztów (WKK) - świadczenia sprawozdanego z kodów produktu
5.08.05.0000170, 5.08.05.0000171, 5.08.05.0000174, 5.52.01.0001424,
5.52.01.0001440, 5.52.01.0001470, 5.52.01.0001499, 5.52.01.0001504,
5.08.05.0000175, 5.08.05.0000176, 5.07.01.0000048

•

do 31.07.2018 r.- możliwość składania uwag do świadczeń
http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane swiadczenia/uwagi_do_taryfikowanych_swiadczen/

Kontakt z Agencją
• Wydział Taryfikacji, sekretariat: tel. (22) 376 79 10
• Informacje dotyczące prowadzonych w Agencji postępowań:
tel. (22) 376 79 12
tel. (22) 376 79 14
tel. (22) 376 79 16
• Informacje dotyczące plików FK:
tel. (22) 376 79 36 lub (22) 376 79 37
• Informacje dotyczące plików szczegółowych (OG, SM, PL, WM, PR, CP):
tel. (22) 376 79 18 lub (22) 376 79 19
• Jednocześnie uprzejmie informujemy o możliwości komunikacji drogą
mailową:
• Informacje ogólne, dotyczące prowadzonych postępowań
taryfikacja@aotm.gov.pl
• Informacje dotyczące rozliczeń oraz standardu rachunku kosztów
rachunki@aotm.gov.pl
•Dokumenty dotyczące współpracy w zakresie przekazywania danych
dws@aotm.gov.pl
•Uwagi do projektów taryf taryfa.uwagi@aotm.gov.pl

Dziękuję za uwagę

